PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2017 M. VASARIO 14 D. POSĖDŽIO NR. 43 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2017 m. vasario 20 d. Nr. 8D- 64 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuotinų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA:
1.Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliktu paraiškų vertinimu ir pateiktomis
projektų vertinimo ataskaitomis žemės ūkio ministrui teikti šias rekomendacijas:
1.1. Grąžinti projektus papildomam vertinimui:
Eil.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo
Rekomendacijos
Nr.
pavadinimas
1

1.
2.

2

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Deimantas
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavedama Agentūrai patikslinti pareiškėjo
17VM-KV-15-1-05341-PR001
Steponavičius
investicijų reikalingumą ir ekonominį pagrįstumą tokio dydžio ūkiui.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavedama Agentūrai patikslinti pareiškėjo
17VM-KV-15-1-04966-PR001
Julius Šarmaitis
investicijų reikalingumą ir ekonominį pagrįstumą tokio dydžio ūkiui. Patikslinti
ekonomines prognozes.

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas
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1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:

1.

Siūloma didžiausia
Paramos lyginamoji
paramos suma,
dalis iki proc.
Eur
2
3
4
5
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
17VM-KV-16-1-03938-PR001
Rasa Daniulienė
143 904
48,00000

2.

17VM-KV-16-1-03737-PR001

Česlav Moroz

125 913

57,00000

3.

17VM-KV-15-1-05865-PR001

Stanislavas Kurkulionis

325 141

60,00000

4.
5.

17VM-KP-16-1-04087-PR001
17VM-KP-16-1-03763-PR001
Iš viso

Irmantas Tarvydis
Simas Smalinskas

140 760
136 485
872 203

45,00000
45,00000

Eil.
Nr.
1

Paraiškos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Rekomendacijos
6
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Įtraukti į rizikingų
projektų sąrašą.
Skirti paramą.
Paramos sutartyje
numatyti
įsipareigojimą
pasiekti ir išlaikyti
verslo plane bei
paraiškoje
numatytus gyvulių
kiekius ir žemės
plotus.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
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1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

1

2

1.

Pareiškėjo
pavadinimas

Rekomendacijos

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
Ūkininkės Erikos Migonienės (toliau -Pareiškėja) paramos paraiška
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa)
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas“ (toliau – Priemonė), pateikta Nacionalinei mokėjimo
agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2015 m. birželio 26
d. (reg. Nr. 17VM-KV-15-04703-PR001) (toliau – Paraiška), yra atmetama,
kadangi neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-302
„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, patvirtinimo“
17VM-KV-15-1-04703-PR001
Erika Migonienė
(originali redakcija) (toliau - Taisyklės) 16.2.1 papunkčio reikalavimų.
Taisyklių 16.2.1 papunktyje nurodoma, kad viena iš specialiųjų
tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, taikomų tik Taisyklių 8.1-8.3
papunkčiuose nurodytoms remiamoms veikloms (šiuo atveju vykdoma veikla
Jūsų ūkyje yra žemės ūkio produktų gamyba (Taisyklių 8.1 papunktis)), yra ta,
kad „nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paramos paraiškos
pateikimo dieną priklauso pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui
ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės
nuosavybės teise, kai teisė į nekilnojamąjį turtą nustatyta notariškai
patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį. <...> Statiniai ir
žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti
nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniam
kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo datos. <...>“.
VĮ Registrų centras duomenimis, žemės sklypas, kurio unikalus Nr.
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7957-0004-0054, esantis Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Lunkiškių k., kurio
376/1000 dalis priklauso Pareiškėjai nuosavybės teise, o likusi dalis (624/1000)
yra valdoma Pareiškėjos bendrosios nuosavybės teise kartu su sutuoktiniu
Gintautu Migoniu, yra išnuomotas (visas sklypas) Baltos avies kooperatyvui
iki 2024 m. spalio 27 d. (2014 m. spalio 27 d. nuomos sutartis Nr. DA-4454).
Tokiu būdu Pareiškėja perleido šio sklypo, ant kurio pagal Projektą ketinama
statyti stoginė galvijams, valdymo teisę kitam asmeniui ir pažeidė Taisyklių
16.2.1 papunkčio nuostatas, tuo neužtikrindama Taisyklėse nustatyto
reikalavimo teisėtai naudotis sklypu 10 – ies metų laikotarpyje.
Dėl šios situacijos Pareiškėjai 2016 m. gruodžio 6 d. buvo išsiųstas
paklausimas Nr. S-KV-0208301, į kurį Pareiškėja atsakė (2016 m. gruodžio 12
d. atsakymas į paklausimą, reg. Nr. GDV-4124), kad „....šiuo metu sudaryta
nuomos sutartis daliai sklypo gali būti teisėtai nutraukta ar pakeista“. Taip pat
atsakyme rašoma, kad „..... sekančiais metais, gavę atitinkamus NŽT leidimus,
numatote perleisti apie 1 ha žemės Baltos avies kooperatyvui“. Pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Administravimo taisyklės) 45
punkto reikalavimus „Paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti
paramą vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo
pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose
registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą
iš pareiškėjo po Mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys
skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.“ Paraiškos
pateikimo dieną, t. y. 2015 m. birželio 26 d. šis žemės sklypas buvo
išnuomotas Baltos avies kooperatyvui.
Pažymėtina, kad su Paraiška yra pateiktas VĮ Registrų centras išrašas
(kartu su kitais statinio techninio projekto dokumentais), kuriame yra nurodyta
kad Baltos avies kooperatyvui yra išnuomota tik dalis šio sklypo, o ne visas
sklypas (2013 m. spalio 3 d. nuomos sutartis). Prisijungus prie
www.registrucentras.lt duomenų bazės nustatyta, kad pagal aktualų šio žemės
sklypo istorijos išrašą, šis sklypas yra išnuomotas visas (8,3321 ha).
Taip pat derėtų atkreipti dėmesį, kad Pareiškėja kitą Paraiškoje numatytą statyti
statinį planuoja statyti kitame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1167-2834,
kuris jai ir jos sutuoktiniui Gintautui Migoniui priklauso bendrąja nuosavybės
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2.

17VM-KK-16-1-04348-PR001

ŽEMĖS ŪKIO
BENDROVĖ
"DORSĖJA"

teise, ir jis nėra išnuomotas ar kaip nors kitaip apribota jo naudojimo teisė,
todėl pastatas, kuris bus statomas šiame sklype galėtų būti tinkamas finansuoti
paramos lėšomis. Pareiškėja Paraiškoje tai pat suplanavusi įsigyti technikos bei
paslaugų, kurios taip pat galėtų būti finansuojamos. Tačiau Taisyklių VI
skyriuje yra išdėstytos tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai ir,
atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kad sklypas, kurio unikalus Nr. 7957-00040054, ant kurio planuojama statyti statinius, yra išnuomotas kitam asmeniui ir
tuo yra pažeistas Taisyklių 16.21.1 papunktis, parama pareiškėjai negali būti
skiriama.
Pareiškėjas ŽŪB „Dorsėja“ 2016-06-30 pateikė paraišką Nr.
17VM-KK-16-1-04348 (toliau – Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles,
taikomas nuo 2016 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-215 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo
taisyklės). Atliekant Paraiškos vertinimą yra tikrinamas pareiškėjo tinkamumas
gauti paramą pagal Įgyvendinimo taisyklių 16.1.14 ir 16.1.14.1 papunkčius,
kuriuose nustatyta, kad „parama teikiama, jei pareiškėjo ūkio ekonominis
dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur
(ūkio ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte
išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d.
įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio
valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Ūkio
ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos
pateikimo dienos duomenimis nustatomas: 16.1.14.1. kai paramos paraiškos
teikiamos einamųjų metų pirmajame pusmetyje, t. y. nuo einamųjų metų sausio
1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo cento (toliau – ŽŪIKVC) už praėjusių metų laikotarpį,
prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą ūkio
ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje
skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.“. Paraiškoje ŽŪB „Dorsėja“ ūkio
ekonominis dydį, išreikštą produkcijos standartine verte (toliau – VED),
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nurodė 1 232 803,78 Eur., tačiau ne 2016-01-01, kaip reikalauja minėtas
16.1.14.1 papunktis, bet 2016-07-01.
Paraiškos Vertinimo metu patikrinti ŽŪB „Dorsėja“ 2015 m.
Tiesioginių išmokų deklaracijos paraiškos duomenys. Nustatyta, kad ŽŪB
„Dorsėja“ (įm. k. 303049450) Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2015 m. birželio 17 d. pateikė paraišką
paramai už žemės ūkio naudmenas (toliau – ŽŪN) ir kitus plotus gauti (reg. Nr.
15-1012029476-1) (toliau – TI paraiška), kurioje deklaravo 172 ŽŪN laukus,
kurių bendras plotas 999,52 ha. Pareiškėjo TI paraiškos vertinimo metu
Agentūra gavo informacijos dėl galimai neteisėto / neteisingo žemės sklypo
deklaravimo. Vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus
paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus
paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų taisyklės), 83 punktu, 2015 m.
gruodžio 21 d. Nr. BR6-16855 buvo paprašyta pateikti žemės valdymo
(nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) teisę (kartu su žemės sklypo planu)
ir žemės dirbimą (žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių
ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą
bei kitus minėtos veiklos fakto patvirtinimo dokumentus) patvirtinančius
dokumentus, tačiau ŽŪB „Dorsėja“ į paklausimą neatsakė ir prašomų duomenų
nepateikė. Taip pat tikrinant 2015 m. pateiktos TI paraišką, buvo atliktos
patikros (atlikimo datos 2015-09-17, 2015-11-30, 2015-12-09, 2015-12-22,
2015-12-18, 2016-01-13, 2016-01-20, 2016-01-25) ir nustatyti pažeidimai
(neteisingas pasėlių deklaravimas, deklaruoti žemės sklypai nedirbami,
deklaruoti kito pareiškėjo laukai). Atsižvelgdama į tai, Agentūra ŽŪB
„Dorsėja“ pritaikė sankcijas dėl neteisingo deklaravimo ir buvo atsisakyta
skirti paramą pagal 2015 m. TI paraišką. 2015 m. TI paraiška buvo anuliuota.
Atsižvelgiant į tai, Agentūra 2016-11-10 raštu Nr. BRK-6111 „Dėl valdos
ekonominio dydžio perskaičiavimo“ kreipėsi
į ŽŪIKVC, prašydama
perskaičiuoti 2015-07-01 ir 2016-01-01 pareiškėjo valdos VED. Iš ŽŪIKVC
gautas 2016-11-18 raštas Nr. 1S-8872, kuriame informuojama, jog
atsižvelgiant į Agentūros pateiktą informaciją apie anuliuotą 2015 m. TI
paraišką, perskaičiuotas VED, kuris 2016-01-01 lygus 0 Eur.
Paraiška neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 16.1.14 papunktyje nustatytų
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3.

17VM-KK-16-1-04331-PR001

Nauris Melėšius

tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, ji yra netinkama gauti paramą,
todėl atmetama.
Pareiškėjas Nauris Melėšius 2016-06-30 pateikė paraišką Nr. 17VMKK-16-1-04331-PR01 (toliau – Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles,
taikomas nuo 2016 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-215 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo
taisyklės). Bendra projekto vertė su PVM 605 000,00 Eur; Projekto vertė be
PVM 500 000,00 Eur, prašoma paramos suma 165 000,00 Eur.
Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 16.2.4 papunkčiu, „pateiktame
verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio
gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones,
ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440
„Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklių patvirtinimo“.
Pareiškėjui buvo siųsti 3 paklausimai ( 2016 m. rugsėjo 22 d., spalio 19
d., lapkričio 23d.) dėl neužpildytų ataskaitinių metų pinigų srautų prognozių;
nepagrįstai didelių numatomų gauti dotacijų, susijusių su pajamomis, kurios
apskaičiuotos nesivadovaujant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
orientacine lentele „Numatomi tiesioginių išmokų dydžiai Lietuvoje 2016–
2020 m. pagal atskiras schemas“; netikslių, nesusietų verslo plano duomenų su
finansinių ataskaitų prognozėmis; nepateikto pilno statinio techninio projekto;
numatomų statyti 3 grūdų sandėliavimo bokštų būtinybės pagrindimo
(pareiškėjas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko registro išrašo duomenimis, nuosavybės teise jau turi įregistravęs 3
nuosavybės teise priklausančius grūdų sandėliavimo bokštus – kiekvieno
bokšto tūris po 1 100 kub. m); nepateikto žemės sklypo, kuriame numatyta
statyti bokštus, nuomos sutarties, kurioje būtų aptarta statybų galimybė;
mokestinės paskolos sutartyje (paskirtis – mokestinės nepriemokos termino
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atidėjimas) 65 114,33 Eur sumos, kuri finansinėse prognozėse ir verslo plano X
lentelėje „Informacija apie paskolas ir (arba) išperkamąją nuomą“ įtraukta kaip
paskolos gavimas; žemės sklypų vertės, kuri neatitinka registruose esančios
informacijos.
2016 m. lapkričio 29 d. Agentūrai pateiktas prašymas (reg. Nr. GDK4243) „Dėl atsakymo į trečią paklausimą termino pratęsimo“ pratęsti atsakymo
pateikimo terminą 5 darbo dienomis (iki 2016 m. gruodžio 7 d. imtinai) dėl
ligos. 2016 m. lapkričio 30 d., vadovaujantis pateiktu prašymu ir kartu su juo
pateikta medicinine pažyma, pareiškėjui išsiųstas raštas Nr. KK-2483 atsakymo
pateikimo terminą pratęsiant iki 2016 m. gruodžio 7 d.
Vadovaujantis pateiktais atsakymais, pareiškėjas neatitinka Taisyklių
16.2.4 papunktyje nustatyto reikalavimo gauti paramą. Vertinant verslo plano
duomenis, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašo duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo nurodyta atskirų sklypų
žemės rinkos vertė planuojamu 2016–2023 m. laikotarpiu neatitinka
registruose esančios informacijos. Turimos žemės rinkos vertė lygi 527 058
Eur, pareiškėjas nurodė, kad žemės rinkos vertė planuojamu laikotarpiu bus
lygi 1 703 530 Eur. Vadovaujantis Paraiškos ir verslo plano duomenimis
nuosavybės teise valdomas žemės plotas visu prognozuojamu laikotarpiu
nedidėja, t. y. išlieka 440,91 ha, o visi nuosavybės teise valdomi žemės sklypai
turi hipotekos įrašą.
Perskaičiavus žemės vertę pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašo duomenis planuojamu laikotarpiu balanse pareiškėjo
skolos rodiklis 2016 m. yra 0,72, o 2017 m. – 0,64. Vadovaujantis Ekonominio
gyvybingumo nustatymo taisyklių1 III skyriumi, priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ skolos rodiklio reikšmė turi būti mažesnė arba lygi 0,6.
Vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6.3 papunkčiu,
projekto įgyvendinimo metais skolos rodiklio reikšmė negali neatitikti
nustatytos reikšmės dvejus metus iš eilės.
Skolos rodiklis skaičiuojamas pagal formulę, nurodytą Ekonominio
gyvybingumo nustatymo taisyklių 4.1 papunktyje:

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“.
1
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, kur : IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai
yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje
eurais; TS – ūkio subjektų trumpalaikės skolos, tai yra per vienerius metus
mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais; Tpab – viso turto
vertė metų pabaigoje eurais.
Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašo duomenimis, pareiškėjo skolos rodiklis remiantis Ekonominio
gyvybingumo nustatymo taisyklių 4.1 papunktyje pateikta formule
perskaičiuotas taip:
(514 855+749 956)/1 755 823=0,72 (2016 m.)
(436 350+833 377)/1 973 643=0,64 (2017 m.)
Apskaičiavus rezultatus nustatyta, kad pareiškėjo skolos rodiklis
neatitinka III skyriuje nurodytos reikšmės dvejus metus iš eilės, t. y. jis yra
didesnis nei 0,6 tiek 2016 m., tiek 2017 m.
Planuojamo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose
pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta ir klaidinga, t. y. finansiniai
straipsniai ir juos detalizuojančios finansinės eilutės tarpusavyje nesusiję: pelno
(nuostolių) ataskaitos XIII eilutėje „Finansinė ir investicinė veikla“
prognozuojamu 2016–2021 m. laikotarpiu ir 2023 m. įrašyta 0 Eur, 2022 m. –
3 500 Eur, tačiau šį straipsnį detalizuojančiose XIII.1 eilutėje „Pajamos“ ir
XIII.2 eilutėje „Išlaidos“ nurodyti šio straipsnio neatitinkantys skaičiai:
pajamos: 2016 m. – 41 078 Eur, 2017 m. – 35 669 Eur, 2018 m. –
33 387 Eur ir t. t.
Išlaidos: 2017 m. – 1 679 Eur, 2017 m. – 1 712 Eur, 2018 m. – 1 747
Eur ir t. t. „Finansinės ir investicinės veiklos“ rodikliai naudojami skaičiuojant
„Įprastinės veiklos pelną (nuostolius)“, „grynąjį pelną“ ir kitus susijusius
finansinius duomenis. Pelno (nuostolių) ataskaitoje (2018–2023 m.) įrašytos
mažesnės pastovios sąnaudos nei verslo plano VI lentelėje „Informacija apie
ūkio subjekto veiklos sąnaudas“. Neteisingai pateikti ir apskaičiuoti duomenys
sudaro klaidingas verslo plano finansines prognozes. Pagal pateiktas finansinės
atskaitomybės prognozes planuojamu laikotarpiu nėra galimybės teisingai
apskaičiuoti ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių.
Vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13.1
papunkčiu, ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip
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neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei
planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose
pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta. Ekonominio gyvybingumo
taisyklių 14 punkte numatyta, kad „ūkio subjektams, kurie pripažinti
neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 13
punkte nurodytų priežasčių, ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai
neskaičiuojami“. Taigi, vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo taisyklių 13.1
papunkčiu ir 14 punktu, pareiškėjui ekonominį gyvybingumą apibūdinantys
rodikliai yra neskaičiuojami.
Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 16.2.4 papunkčiu („Pareiškėjas neįrodė,
kad verslo planas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta
Ekonominio gyvybingumo taisyklėse“) bei visa išdėstyta informacija, projektas
pripažintas netinkamu gauti Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, todėl parama nėra
skiriama.
Posėdžio pirmininkas

Darius Remeika

Posėdžio sekretorius
Jonas Pupius
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